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Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které 
tvoří součást tohoto předpisu. 

 
 
Prvotním zájmem školy je maximální bezpečnost žáků i zaměstnanců ve škole. 
Proto byl vydán nový pokyn ke zvýšení bezpečnosti, který zpřesňuje a upravuje 
pravidla vstupu do školy a pohybu v ní. 
 
Pravidla upravující vstup do školy 
 

1. Školní budova se otevírá v 7.35 hod. 
 

2. Žáci přichází do školní budovy samostatně, bez doprovodu rodičů. Rodiče mohou 
děti doprovázet před školní budovu, do budovy ale žáci již vstupují samostatně. 

 

3. Školní budova se uzavírá v 7.50 hod. 
 

4. Vstup do základní školy pro ohlášené návštěvníky je možný pouze hlavním 
vchodem, který je opatřen bezpečnostními dveřmi. Návštěvník vcházející do školy 
zazvoní a nahlásí důvod návštěvy. 

 
5. Samovolný pohyb cizích osob po škole je přísně zakázán. Je posuzován jako 

neoprávněné vniknutí do budovy školy. 
 

6. Žáci mají přísný zákaz pouštět kohokoliv během výuky a zvláště o přestávkách do 
budovy školy.  



 

7. V době dopolední výuky je rodičům povolen vstup jen hlavním vchodem z nezbytně 
nutných důvodů a po ohlášení v kanceláři školy. Pokud rodič  přivádí dítě do školy 
později (např. od lékaře), dítě do budovy již vstupuje samostatně. 

 

8. Rodič si vyzvedává dítě osobně v případě, že byl školou informován o úrazu nebo 
nemoci žáka. Vyučující sdělí v kanceláři školy, že rodič dítěte (uvede jméno a 
třídu) si jej vyzvedne osobně.  

 

9. Pokud je dítě uvolněno na základě žádosti uvedené v žákovské knížce, pak si rodič 
vyzvedne dítě u vyučujícího a počká ne něj před školou. 

10. Schůzky s vyučujícími si zákonný zástupce sjednává předem, pokud možno na 
dobu po ukončení dopolední výuky, respektuje přitom dobu výuky. Každý vyučující 
vlastní pracovní e-mailovou adresu (e-mailové adresy jsou uvedeny na webových 
stránkách školy). 

11. Schůzky s vedením školy si zákonný zástupce sjednává telefonicky nebo e-mailem  
rovněž předem. 

12. Žáci mající odpolední vyučování odchází na oběd mimo budovu školy a vracejí se 
až před začátkem odpoledního vyučování. Tyto žáky pouští do školy pouze 
příslušný vyučující. 

 
 
Směrnice nabývá účinnosti dnem : 16.11.2014 
 
Žáci školy byli s touto směrnicí seznámeni třídními učiteli dne 16.11.2014,  
seznámení je zaznamenáno v třídních knihách. 
 
Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání směrnice pro vstup do školy 
prostřednictvím žákovských knížek a na webových stránkách školy.  
 
 
 
 
 
Ve Dvorcích 16.11.2014 
        _________________                                                                                                                               
                                                                                                    Mgr. Olga Vlachová, 

                                                                                   ředitelka školy 


